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Parada Militar

Sob o lema “Fronteiras Inteligentes para Comércio, Viagens e Trans-

transitabilidade de pessoas e bens. "As Fronteiras não devem ser

porte sem Interrupções”, a Autoridade Tributária de Moçambique

locais de paragem, mas sim, locais de transitabilidade célere", afi-

(AT), através da Direcção Geral das Alfândegas, celebrou o Dia Inter-

ançou.

nacional das Alfândegas assinalado a 26 de Janeiro.

Mallá afirmou ainda que, as instituições do Estado vem modernizan-

O evento, cujas cerimónias centrais tiveram lugar na cidade de Pem-

do os serviços de gestão de pessoas e de desembaraço de merca-

ba, província de Cabo Delgado, foi dirigido pelo Director Geral das

dorias, implementando tecnologias como a Janela Única Electrónica,

Alfândegas, Aly Mallá e, de entre vários convidados, contou com a

plataforma em uso desde 2012. “Este instrumento permite menor

presença do Director Provincial de Economia e Finanças Dário Pas-

intervenção do Homem, reduzindo o tempo de desembaraço, de cus-

so, em representação do Governador da Província de Cabo Delgado,

tos e erros humanos, e mais importante, a redução de casos de cor-

Júlio Paruque.

rupção” explicou o Director Geral das Alfândegas.

Na ocasião, Aly Mallá defendeu que as instituições do Estado ligadas

A celebração do Dia Internacional das Alfândegas teve réplicas nas

à gestão das fronteiras devem criar mecanismos de simplificação

regiões centro e sul do País, nas províncias de Tete e Maputo, res-

para os utentes, por forma a dar maior celeridade nos processos de

pectivamente.
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Foto família da sessão do Workshop sobre o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC na Beira

Teve lugar no dia 12 do mês corrente um workshop orientado pelo

A semelhança de anteriores sessões, o workshop tem por objetivo

delegado da Autoridade Tributária da Província de Tete, Amido

informar aos intervenientes do novo sistema e-Valuator a ser imple-

Abdala em parceria com a MCNet S.A., responsável pela moderniza-

mentado com vista a automatizar o processo de avaliação de merca-

ção de processos e desembaraço Aduaneiro nas Alfândegas.

dorias de acordo com as recomendações da Organização Mundial do
Comércio.
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Participantes da sessão do Workshop para operadores de comércio externo
em Tete
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Screenshot do acesso a ferramenta Spago BI

Decorreram durante o mês de Fevereiro sessões de formação desti-

tura geral da JUE, evidenciando as três principais plataformas, no-

nada a gestores e técnicos da AT afectos aos Impostos Internos e

meadamente, o Tradenet, MCMS e MDA, onde os utilizadores, em

externos afectos a Província e cidade de Maputo, sobre Spago BI,

diferentes módulos, introduzem e processam informações relaciona-

uma aplicação para a gestão de relatórios emitidos pela Janela Única

das com o desembaraço aduaneiro.

Electrónica - JUE.

Em seguida, foi apresentada a estrutura actual do Oracle e Spago BI,

As sessões de formação têm sido levadas a cabo por forma a garan-

os intervenientes que interagem com a aplicação bem como as eta-

tir a disseminação das principais funcionalidades, vantagens no pro-

pas obedecidas desde o desenho até á publicação dos relatórios.

cesso de gestão e controle de receita, bem como na gestão dos indicadores de desempenho nos diversos níveis de hierarquia, desde o
local ao central.
Com uma forte componente prática, as sessões incluíram após atribuição de credências de acesso a aplicação, instrução de como proceder para aceder, alterar a senha, navegar entre os diretórios, introduzir parâmetros de pesquisa e extrair relatórios em diferentes formatos disponíveis na ferramenta.
Para melhor perceção do fluxo da informação, relembrou-se arquitec-

Para além de executar os relatórios mais usados (Detalhes de Viatura, Receita de Hoje e Nota de Rendimento) foi exibido o relatório de
Listagem de transações de vários regimes, com informação detalhada de cada importador.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO PARA
A INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA DE IMPORTAÇÃO DE BENS
Caro Operador de Comércio Externo,
Sabia que:
Vimos no âmbito da implementação do Termo de Compromisso para Intermediação Bancária de Importação de bens
informar que esta em aberto o registo para formação sobre o módulo “Termo de Compromisso”. A mesma irá decorrer no período entre 12.03.2019 à 29.03.2019, com finalidade de proporcionar aos utentes da JUE (funcionários dos
bancos comerciais) a possibilidade de reciclagem e sessões adicionais para colaboradores que ainda não tenham
tido exposição ao sistema JUE- Janela Única Electrónica.
As referidas sessões de formação habilitarão os formandos a conhecer as funcionalidades da plataforma Tradenet no
que concerne a:
• Criação do UCR (Número Único de Referência de Consignação) _pré-condição para criação do Termo de
compromisso);
• Criação e submissão do Termo de Compromisso;
• Pesquisa do Termo de Compromisso;
• Aprovação/Rejeição do Termo de compromisso;

• Registos e validação de pagamentos;
• Acompanhamento da situação dos termos de compromisso;
• Emissão de relatórios.
NB: Está disponível no portal JUE, o manual do utilizador e o Calendário de formação.
Em caso de dúvida, queira, por favor, contactar o nosso Centro de Apoio ao Utilizador da JUE através dos números
21341110 e 843411 ou por correio electrónico: suporte@mcnet.co.mz.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

